
 

 

 

REGULAMIN III EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ” 

 

 

ORGANIZATOR: 

Fundacja WIEŚWIEJAK 

www.wieswiejak.pl  

e-mail: biuro@wieswiejak.pl 

  

 

CELE KONKURSU: 

1. popularyzacja wiedzy na temat znaczenia i roli owadów zapylających (pszczoły, trzmiele),  

w środowisku naturalnym,  

2. zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej liczby pasiek oraz 

postępującej degradacji środowiska, 

3. przedstawienie możliwości ochrony przyrody, będącej źródłem surowców niezbędnych do 

wytwarzania produktów pszczelich,  

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

1. 4 – 6 l.  

2. 7 – 10 l. 

3. 11– 15 l.1 

 

 

 

 

 

 
1 Ukończony, tj. jeśli ktoś kończy 7 lat 1.12.2021 r. to składając pracę w konkursie podlega I kategorii.  

http://www.wieswiejak.pl/


 

 

 

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

 

• Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, bez użycia materiałów 

sypkich, plasteliny, krepiny, itp. 

• Format prac:  A4 lub A3 

• Prace bez opraw 

• Termin nadsyłania/przekazywania prac:  do 3 listopada 2021 r.   

 

1) Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie  

z ustalonymi kryteriami. 

2) Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace 

zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę. 

3) Placówka/instytucja biorąca udział w konkursie może nadesłać max. 10 prac w każdej kategorii.   

4) Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada za zniszczenie 

prac podczas ich przewozu. 

5) Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora,  

który zastrzega sobie możliwość ich publikowania. 

6) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.  

7) Prace należy przesłać pocztą  do 3 listopada 2021 r. na adres: Fundacja WIEŚWIEJAK 

Koszajec 33, 05-840 Brwinów (decyduje data wpływu pracy do organizatora) lub przekazać je 

osobiście po umówieniu telefonicznym, tel. 500 608 731 

8)  W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną. 

  9) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

        konkursu swoich danych osobowych. 

 10) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

PRAWA AUTORSKIE: 

 

1. Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy. 

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie  

i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie dowolną techniką. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach 

masowego przekazu przez Organizatora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu 

       oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.   

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 Metryczka do przyklejenia na odwrocie pracy 

Imię i nazwisko autorki/autora2  

 

 

Wiek autorki/autora  

 

Tytuł pracy  

 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki  

 

Imię i nazwisko nauczyciela lub 

opiekuna pod kierunkiem 

którego autorka/autor 

przygotował/a pracę 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 W przypadku wypełniania metryczki odręcznie należy wypełnić ją w sposób czytelny, używając wyłącznie drukowanych 

liter 



 

 

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

Imię i nazwisko autorki/autora  

Data urodzenia  

Nazwa i adres szkoły/placówki  

 

Akceptacja Regulaminu POWIATOWEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO „MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ” 

Ja, rodzic/oraz my, opiekunowie prawni (ja, opiekun prawny), ja, 

nauczyciel – instruktor potwierdzamy, że rozumiemy   

i akceptujemy Regulamin  

Ja, niżej podpisany/-a, potwierdzam zgodność zgłoszonej pracy opatrzonej 

powyższym tytułem ze wszystkimi punktami Regulaminu. 

Dobrowolnie przekazuję oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celach określonych  

w Regulaminie  

Dobrowolnie przekazuję oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego 

dziecka danych osobowych w celach określonych  

w Regulaminie w zakresie objętym niniejszym formularzem przez  

FUNDACJĘ WIEŚWIEJAK zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podane 

przeze mnie dane osobowe będą przechowywane w zbiorach danych 

prowadzonych przez wyżej powołane podmioty. Zostałem 

poinformowany/-a  

o dobrowolności podania swoich danych, prawie dostępu do treści danych, 

ich poprawiania oraz do kontroli ich przetwarzania – zgodnie z 

udostępnioną klauzulą informacyjną. 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

Podpis nauczyciela/instruktora 

 

 

 

 

 

………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Oświadczam, że niniejszą pracę moje dziecko wykonało osobiście.   

Podpis rodzica/opiekuna 

 

………………………….... 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy plastycznej 

mojego dziecka do stworzenia ekspozycji pokonkursowej oraz na 

umieszczenie jej w przestrzeni publicznej, w tym w na stronie FB 

FUNDACJI WIEŚWIEJAK w ramach promocji konkursu. 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

………………………….... 

Wyrażam zgodę  na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego i mojego dziecka na FB FUNDACJI 

WIEŚWIEJAK oraz materiałach promocyjnych zgodnie z realizacją 

działalności statutowej organizacji. 

 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

…………………………… 

 

 


